Vabariigi aastapäeval kogunes hulk inimesi Rõuge vabadussõjas

langenute mälestusmärgi juurde. Sõna võtsid Rõuge Maarja koguduse
26.02.2015 – nr 4 (306)
õpetaja Mait Mölder, vallavanem Tiit Toots ja kaitseliitlane Indrek Hunt.
Rõuge Vallavolikogu korraline istung
Vallavolikogu koosolek toimub esmaspäeval, 2. märtsil 2015. a kell Valla uue arengukava avalik väljapanek ja arutelud

16.00 vallamajas. Päevakorra projekt:
1. Ülevaade politseitööst Võrumaal 2014. aastal.
2. Rõuge vallas Nogu külas Saunamaa katastriüksuse osa
detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise mittealgatamine.
3. Lille katastriüksuse jagamisel tekkinud uute katastriüksuste
sihtotstarbe ja nime määramine.
4. Rõuge valla 2015. aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine.
5. Rõuge Vallavolikogu 27.02.2013 otsuse nr 7 "Rõuge Vallavalitsuse
koosseisus ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine ning struktuuri
kinnitamine" lisa 2 muutmine.
6. Rõuge Vallavolikogu 27.02.2013 otsuse nr 8 "Rõuge Vallavalitsuse
teenistujate palgajuhendi ja palgagruppide ning hallatavate asutuste
töötajate töötasujuhendi ja töötasugruppide kinnitamine" lisa 2 ja lisa
4 muutmine.
7. Vallavanemale palga määramine.
8. Volikogu esimehele palga määramine.
9. Rõuge alevikus Rahu tn 1 krundile hoonestusõiguse seadmine
otsustuskorras.
10. Ülevaade revisjonikomisjoni 2014. aasta tööst.
11. Rõuge Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaani
kinnitamine.
12. Bussi ost ja nõusoleku andmine laenu võtmiseks.
12. Vallavanema info.
13. Volikogu esimehe info.

Pühapäeval kõik valima!
Pühapäeval, 1. märtsil 2015 saab hääletada vaid elukohajärgses
valimisjaoskonnas Rõuge rahvamajas Rõuge alevikus Metsa tn 1 kell
9.00-20.00.
Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik
hääletamiskasti koju tellida telefoni teel vaid pühapäeval, 1. märtsil
kell 9.00–14.00.
Rõuge jaoskonnakomisjoni telefon on 5884 5669.
Hääletamisel tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (näiteks
pass, isikutunnistus, juhiluba või pensionitunnistus), millel on isiku
nimi, sünniaeg või isikukood ja foto.
Palun kontrollige eelnevalt oma dokumendi kehtivusaega!
Valimisinfo on leitav Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt:
http://www.vvk.ee/valijale/valimispaev/.

Vallavanema puhkus ja vastuvõtud külades

Vallavanem Tiit Toots puhkab 6.–13. märtsini.
Märtsikuised vastuvõtud külades toimuvad järgmistel aegadel:
Teisipäeval, 3. märtsil kell 9.00–11.00 Viitina noortetoas
Teisipäeval, 17. märtsil kell 9.00–11.00 Nursi noortetoas
Teisipäeval, 24. märtsil kell 9.00–11.00 Sänna Kultuurimõisas
Info ja ettepanekud kohtumiste osas on oodatud telefonil 517 6261
(Tiit Toots).

Valla ettevõtjad Maamessile!
16.–18. aprillil leiab Tartus aset Maamess 2015. Eelmisel aastal koos
kohalike ettevõtjatega messil edukalt debüüdi teinud Rõuge vald
osaleb Maamessil ka seekord. Oleme juba tellinud 3x5 meetri
suuruse pinna, kuhu ootame vallas tegutsevaid ettevõtjaid oma
toodangut ja teenuseid tutvustama.
Messiboksi kulud katab vald, ülejäänu on osalevate ettevõtjate
omaosalus. Kellel on soov ettevõtet messil tutvustada, palume võtta
ühendust telefonidel 785 9232 või 521 7587 (Jaanus Mark) või saata
e-mail jaanus@rauge.ee. Kuna üsna pea on trükki minemas messil
osalejate kataloog, palume osalemissoovist kiiresti (2. märtsiks) teada
anda. Kohtade arv on piiratud!
Ettevõtjate registreerimine messile toimub laekumise järjekorras.
Lisainfot messi kohta leiab kodulehelt www.maamess.ee.

Meeskonnatöö tulemusena on koostatud uus Rõuge valla
arengukava, mis on kõigi vallas elavate inimeste ühine dokument ning
mille peaeesmärgiks on omavalitsuse tasakaalustatud areng
pikemaks perioodiks.
Rõuge valla arengukava 2015–2025 projektiga saab 1.–15.märtsil
tutvuda
tööpäeviti
vallamajas
ning
internetis
aadressil
http://tiny.cc/arengukava.
Kõigil kodanikel on võimalus arengukava koostamisel kaasa rääkida.
Kirjalikud ettepanekud saab saata või tuua vallamaja kantseleisse või
saata e-posti teel aadressile jaanus@rauge.ee hiljemalt 15. märtsiks.
Samas kutsume kõiki valla elanikke arengukava avalikele
aruteludele, mis toimuvad esmaspäeval, 16. märtsil kell 16.30 Sänna
kultuurimõisas ja kell 18.00 Viitina külakeskuses. Teisipäeval,
17. märtsil on avalikud arutelud kell 16.30 Nursi külakeskuses ja kell
18.00 Rõuge vallamajas.
Ootame aktiivset osavõttu ja kaasamõtlemist!

Rõuge valla elanike küsitlusest
Mäletatavasti viidi möödunud aasta septembris läbi Rõuge valla
elanike küsitlus. Kokku laekus tagasi 125 ankeeti. On teada, et mõned
küsimustelehed täideti ära kogu pere või kooliklassiga, seega võib
öelda, et arvamuse avaldajate hulgas oli enam kui 125 inimest.
Küsitluse vastustest saadud ideid ja ettepanekuid on juba praegu
kasutatud valla elu korraldamisel ja uue arengukava koostamisel ning
seda tehakse kindlasti ka edaspidi.
Praeguseks on vastustelehed analüüsitud ja kokkuvõtted tehtud. Kõik
huvilised saavad küsitluse tulemustega tutvuda internetis aadressil
http://tiny.cc/Rouge-kysitlus-tulemused või Rõuge vallamajas, kus
see on lugemiseks välja prinditud. Kui soovite küsimustiku tulemusi
endale paberil koju saada, palume võtta ühendust telefonidel
785 9232 või 521 7587 (Jaanus Mark).

Nursi küla koosolek

Kutsume kõiki Nursi piirkonna külade elanikke juba homme,
27. veebruaril kell 18.00 Nursi külakeskusesse koosolekule.
Koosolekul on kavas uue külavanema valimine, Nursi piirkonna
selleaastased tegevused valla poolt ning muud, jooksvad küsimused.
Täpsem info telefonil 517 6261 (Tiit Toots).

Rõuge Maarja koguduse teated

Armulauaga jumalateenistused Rõuge kirikus pühapäeviti kell 11.00:
Paastuaja 2. pühapäeval, 1. märtsil
Paastuaja 3. pühapäeval, 8. märtsil
Paastuaja 4. pühapäeval, 15. märtsil
Paastuaja 5. pühapäeval, 22. märtsil
Juba täna, 26. veebruaril kell 18.00 toimub kogudusemajas
vestlusõhtu.
Kevadine leerikursus alustab 15. märtsil kell 12.15 kogudusemajas.

Rõuge valla aunimetused 2014
Pühapäeval, 22. veebruaril toimunud Eesti Vabariigi 97. aastapäeva
pidulikul kontsert-aktusel andsid vallavanem ja vallavolikogu esimees
üle Rõuge valla 2014. aasta aunimetused. Seekordsed tunnustuse
saajad olid järgmised:
Rõuge valla elutöö preemia – Ants Eigi
Aasta tegu – Leiutajate Külakooli loomine
Aasta kohaliku elu edendaja – Aune Saal
Aasta kultuurielu edendaja – Rõuge koduloolise raamatu „Noppeid ja
mälestusi 20. sajandi Rõugest“ koostamine
Aasta hariduselu edendaja – Indrek Hunt
Aasta sportlane – Marten Kikas
Aasta tulevikulootus – Joanna Kurvits.
Kõiki aegade jooksul Rõuge vallalt tunnustuse pälvinute nimekirju
näeb valla kodulehel aadressil http://rouge.kovtp.ee/aunimetustesaajad.

Rõuge rahvamajas märtsikuus
Teatrikuu tantsuõhtu. Reedel, 6. märtsil kell 20.00 saab rahvamajas
nautida Karisilla külateatri lõbusaid sketše. Tantsupõrandale kutsub
ansambel Absolut Lühis Järvamaalt. Pilet 5 eurot. Info ja laudade
broneerimine telefonil 5302 6770 (Ive Ruusamäe).
Teatrikuul külastab meid Rakvere Teater. Kolmapäeval, 11. märtsil
kell 19.00 on võimalus näha komöödiaetendust "Elu ja kuidas sellega
toime tulla". Piletid hinnaga 13 ja 11 eurot (õpilane, pensionär)
saadaval Rõuge rahvamajas, aga ka kõigis Piletimaailma
müügikohtades ning internetis www.piletimaailm.com. Tule kindlasti,
sest naer on terviseks!
Kontsert. Telesaate "Klassikatähed" viimase hooaja pianist Jakob
Teppo (Heli Teppo lapselaps) esineb Rõuge rahvamajas laupäeval,
14. märtsil kell 16.00. Pilet 5 eurot, õpilastele tasuta. Tule kuulama!

Tule kohtuma Raul Ollega!
Reedel, 13. märtsil kell 18.00 on kõigil võimalus Rõuge
noortekeskuses kohtuda Raul Ollega, kes tuleb Haanja maratoni
eelõhtul rääkima oma elust ja sportlaseteest.
Vestlusõhtul osalemine on kõigile tasuta, kuid palume eelnevalt
registreeruda
telefonil
565
5410
(Martin
Mark)
või
http://revolutsioon.ee/mty/talvised-vestlusohtud-rouge-vallas-raul-olle/.

Teade avalikes huvides tegutsevatele MTÜ-dele
Möödunud aasta lõpus valmis Võrumaa arengustrateegia, mis on
kättesaadav
internetis
aadressil
http://j.mp/vorumaaarengustrateegia.
Arengustrateegias on prioriteetsena välja toodud viis valdkonda:
majandus,
haridus,
kultuur
ja
eripära,
tervishoid
ja
sotsiaalhoolekanne ning kaasav ja kestlik kogukond.
Arengustrateegiast pole aga ilma konkreetsete arendusprojektideta
kasu. Seetõttu koostatakse igas valdkonnas rakenduskava, milles
tuuakse välja kõikide Võrumaa omavalitsuste ja teiste
organisatsioonide kavandatavad projektid aastani 2020.
Head Rõuge vallas tegutsevad MTÜ-d, kellel on plaanis kogu
piirkonna arengut mõjutavad projektid! Palun andke nendest
3. märtsiks teada e-posti teel aadressile jaanus@rauge.ee või
telefonil 521 7587 (Jaanus Mark). Saadame teile vajalikud vormid,
kuhu tuleb kanda planeeritavate projektide andmed, et saaksime
need edastada Võru maavalitsusele. Mitmesuguste EL toetusrahade
taotlemisel on abiks, kui arendusprojekt on maakondlikus
arengukavas kajastatud, seega on info saatmine ülioluline.

Turvalisuse infoüritused Rõuges

Playback show Rõuges!
Rõuge noortevolikogu kutsub kõiki laupäeval, 7. märtsil kell 17.00
Rõuge rahvamajja, kus toimub suur Playback show.
Osalema oodatakse esinejaid neljas erinevas vanuserühmas: I–IV
klass, V–IX klass, X–XII klass ning 19–26-aastased noored. Osalejate
registreerimine kuni 1. märtsini telefonil 5819 1581 või
liivika.koobakene@gmail.com (Liivika Koobakene).
Pärast esinemisi jätkub pidu kuni kella 22.30-ni. Tantsuks mängib
DJ H3Q. Disko on osalejatele tasuta, pealtvaatajatele 1 euro.

Vajaduspõhine peretoetus
2015. aastast suurenesid vajaduspõhise peretoetuse summad ja
toetuse suurus lapsetoetust saavale ühe lapsega perele on 45 eurot
ning kahe ja enama lapsega perele 90 eurot kuus. Vajaduspõhist
peretoetust on õigus saada perekonnal, kus kasvab vähemalt üks
riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui
perekonna keskmine kuu netosissetulek on taotluse esitamise kuule
eelnenud kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiiri või kui perekonnale määrati vajaduspõhise
peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetust.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 2015. aastal perekonna
esimesele liikmele 329 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 164,5 eurot ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele
98,7 eurot kuus.
Toetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale vormikohane
avaldus ja töötasu saavatel inimestel tõend töötasu suuruse kohta.
Selleks, et saada toetust märtsikuus, tuleb nendel taotlejatel, kes
varem ei ole avaldust esitanud, esitada taotlus veebruarikuu jooksul.
Info telefonidel 785 9138 ja 5330 0153 (Maire Grosmann).

PRIA ootab maastikuelemente registreerima
Kuni 1. märtsini ootab PRIA kõiki pindalatoetuste taotlejaid
maastikuelemente deklareerima.
Täpsemalt saab maastikuelementidest, nende võimalikest
mõõtudest ja vajalikust paiknemisest lugeda PRIA kodulehelt
(www.pria.ee) "Pindalatoetused 2015 ÜLDINFO" alamlehelt.
Põllumassiivide ja maastikuelementidega seotud ettepanekuid saab
esitada läbi e-PRIA teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri
ettepanek“. E-PRIAs esitajaid abistavad vajadusel PRIA
maakondlikud teenindusbürood – selleks saab aja broneerida
http://www.pria.ee/broneering/. Ettepanekuid saab esitada ka paberil.

Rõuge vallavalitsuse ja justiitsministeeriumi koostöös toimuvad Rõuges märtsi alguses turvalisuse nädalad. Kaks nädalat viibib kohapeal
justiitsministeeriumi spetsialist Anu Leps ning ettekandeid käivad tegemas erinevate alade asjatundjad. Toimuvad erinevad kogukonna ja
üksikisikute turvalisust puudutavad infotunnid ja koolitused:
Aeg ja koht
2. märtsil
kell 8.55–10.35

Sihtgrupp
I kooliaste

Teema
Turvaliselt netis,
nuhvlis ja nendeta

Lühitutvustus
Rõuge koolis ja lasteaias toimuvates infotundides räägime sellest, kuidas olla
tark neti- ja nutiseadmete kasutaja, millised on ohud ja mida saab ise nende
vältimiseks ette võtta.
Igavaid loenguid ei tule, vaatame õpetussõnu täis multikaid ja videosid ja
arutame teema üle.

3. märtsil
kell 9.50–11.30

II kooliaste

Turvaliselt netis,
nuhvlis ja nendeta

4. märtsil
kell 9.50–11.30

III kooliaste

Turvaliselt netis,
nuhvlis ja nendeta

5. märts
kell 9.30 ja 10.30

Lasteaialapsed

Turvaliselt netis ja
nuhvlis

3. märtsil
kell 18.00
Ööbikuoru Villas

Lapsevanemad

E-ohutus

Seminarile on oodatud kõik lapsevanemad, kes tunnevad, et nad vajavad
lisateadmisi ja praktilisi näpunäiteid e-ohutusest. Lastekaitse Liidust tuleb
kohale Siim Brauer, spetsialist, kes oskab kaasahaaravalt teemast rääkida ja
kelle käest saab vastuseid küsimustele, millega ise on hätta jäädud.
Võimalik on vaadata ka eelmise aasta PÖFF Just Filmi lapse õiguste
programmi kuulunud filmi „Mürgeldaja“.

5.märts
kell 17 Rõuge
vallamajas

Külavanemad

Piirkonna politseiniku
töö ja naabrivalve
liikumise tutvustus.

Infotunnis tuleb juttu turvalisuse loomise võimalustest oma kodukohas.
Kohapeal räägivad neil teemadel piirkonnapolitseinik Hans Saarniit ning MTÜ
Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht Jüri Siim. Neist esimene räägib
piirkonna murekohtadest ja koostöövõimalustest külavanematega, teine
tutvustab naabrivalve liikumise võimalusi turvalisuse tagamisel.

11. märtsil
kell 10.00
Rõuge rahvamajas

Valla eakad

Kelmuste ennetus,
oma vara kaitse, MTÜ
Eesti Naabrivalve
teenuste, sh
häirenupu teenuse
tutvustus

Infotunnis tuleb juttu sellest, kuidas kaitsta ennast ja oma vara kelmide ja
varaste eest. MTÜ Eesti naabrivalve tegevjuht Marek Väljari räägib muuhulgas
kelmide skeemidest, millega eakatelt raha välja petetakse. Lisaks tuleb juttu
ka häirenupust ja sellest, miks see on hea abivahend üksi elavate või suure
osa päevast üksi kodus veetvate eakate inimeste jaoks, kes võivad õnnetuse
korral jääda hätta abi kutsumisega.

